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Karta oceny kryteriów punktowych Formularza zgłoszeniowego dla przedsiębiorców w ramach projektu  

„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  

 

Nr ewidencyjny  

Data wpłynięcia formularza  

Nazwa usługi  

Rodzaj usługi doradczej standardowa/specjalistyczna 

Wnioskodawca  

Wartość usługi brutto 

w tym VAT (zł) 

 

 

Wydatki kwalifikowalne  

Wartość dofinansowania (zł)   

Wartość wkładu własnego (zł)  

Typ pomocy pomoc de minimis/pomoc publiczna 
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KRYTERIA PUNKTOWE 

Lp. Nazwa kryterium Informacja o sposobie oceny Punkty Uzasadnienie 

1. Uzasadnienie powiązania usługi 

doradczej i prowadzonej działalności 

MŚP z inteligentnymi specjalizacjami 

województwa świętokrzyskiego. 

Ocena dokonywana na podstawie informacji zawartych 

przez Wnioskodawcę w Formularzu zgłoszeniowym. 

Ocenie podlegać będzie powiązanie usługi doradcze 

i prowadzonej działalności MŚP z inteligentnymi 

specjalizacjami województwa świętokrzyskiego, 

a także wykazanie wpływu na rozwój danej 

specjalizacji: 

- powiązanie tylko usługi z inteligentnymi 

specjalizacjami wraz z uzasadnieniem: 

nie – 0; tak – 2 pkt 

lub 

- powiązanie usługi i działalności gospodarczej 

z inteligentnymi specjalizacjami wraz z uzasadnieniem:  

nie – 0, tak – 4 pkt  

lub 

- powiązanie usługi i działalności gospodarczej 

z inteligentnymi specjalizacjami oraz wykazanie 

wpływu na rozwój danej specjalizacji:  

nie – 0, tak – 6 pkt 

 

Uwaga! Ilość wskazanych obszarów inteligentnych 

specjalizacji nie będzie miała przełożenia na liczbę 

punktów. 

0/2/4/6  

2. Uzasadnienie potrzeby realizacji usługi 

doradczej. 

Ocena dokonywana na podstawie informacji zawartych 

przez Wnioskodawcę w Formularzu zgłoszeniowym. 

Ocenie podlegać będzie uzasadnienie realizacji usługi 

ze względu na: opis zdiagnozowania potrzeby 

0/3/7  
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realizacji usługi, spełnienie definicji usługi doradczej 

(standardowej/specjalistycznej), komplementarność 

z bieżącą działalnością MŚP, wprowadzane 

usprawnienia: 

- brak uzasadnienia potrzeby realizacji usługi – 0 pkt. 

lub 

- uzasadnienie potrzeby realizacji ze względu na 

zdiagnozowaną potrzebę, definicję usługi doradczej, 

komplementarność z działalnością MŚP– 3 pkt. 

lub 

- uzasadnienie potrzeby realizacji ze względu na 

zdiagnozowaną potrzebę, definicję usługi doradczej, 

komplementarność z działalnością MŚP oraz opis 

wprowadzonych usprawnień – 7 pkt. 

3. Uzasadnienie, że planowane rezultaty 

wdrożenia usługi przyczynią się do 

wzrostu konkurencyjności 

przedsiębiorstwa w skali regionu/kraju/ 

międzynarodowej. 

Ocena dokonywana na podstawie informacji zawartych 

przez Wnioskodawcę w Formularzu zgłoszeniowym. 

Ocenie podlegać będzie czy realizowana usługa 

doradcza przyczyni się do poprawy konkurencyjności 

przedsiębiorcy, np. poprzez wejście na nowe rynki 

zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej/usługowej 

przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów, lub 

rozwiązanie problemu wahań sezonowych 

w sprzedaży, lub poprawę efektywności kosztowej 

działalności przedsiębiorstwa. 

Wykazanie w skali: 

- regionu – 4 pkt. 

- kraju – 8 pkt. 

- międzynarodowej – 12 pkt.  

 

Odniesienie się wyłącznie do sformułowania, że 

planowane rezultaty wdrożenia usługi przyczynia 

0/4/8/12  
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się do wzrostu konkurencyjności nie powoduje 

przyznania punktów. 

4.  Uzasadnienie, że planowane rezultaty 

wdrożenia usługi wprowadzą innowację 

procesową lub produktową 

w przedsiębiorstwie (zgodnie z definicją 

w regulaminie). 

Ocena dokonywana na podstawie informacji zawartych 

przez Wnioskodawcę w Formularzu zgłoszeniowym. 

Ocenie będą podlegać planowane rezultaty wdrożenia 

usługi doradczej  w zakresie wprowadzenia innowacji 

produktowej/procesowej w MŚP: 

- brak uzasadnienia – 0 pkt. 

lub 

- szczegółowe określenie na czym będzie polegać 

innowacja produktowa lub procesowa w MŚP 

wynikająca z realizacji usługi – 5 pkt. 

lub 

- szczegółowe określenie na czym będzie polegać 

innowacja produktowa lub procesowa w MŚP oraz 

uzasadnienie planowanych rezultatów wdrożenia 

usługi w zakresie innowacji produktowej/procesowej 

w MŚP – 8 pkt. 

 

Odniesienie się wyłącznie do sformowania, że usługa 

doradcza wprowadzi w firmie innowację 

procesową/produktową nie  powoduje przyznania 

punktów. 

0/5/8  

5. Uzasadnienie, jak planowana do 

realizacji usługa doradcza wpisuje się 

w założenia związane z transformacją 

świętokrzyskiej gospodarki w obrębie: 

- wprowadzenia rozwiązań na rzecz GOZ 

w przedsiębiorstwie 

lub 

Ocena dokonywana na podstawie informacji zawartych 

przez Wnioskodawcę w Formularzu zgłoszeniowym. 

Ocenie podlegać będzie powiązanie planowanej do 

realizacji usługi doradczej z założeniami transformacji 

świętokrzyskiej gospodarki. 

Brak podania przez MŚP uzasadnienia jak 

planowana do realizacji  usługa doradcza wpisuje się 

0-6  
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- wprowadzenia rozwiązań dotyczących 

poprawy efektywności energetycznej 

przedsiębiorstwa, prowadzącej do 

zmniejszenia zapotrzebowania na energię 

i wpływającą na poprawę stanu 

powietrza 

lub 

- wprowadzenia transformacji cyfrowej 

w przedsiębiorstwie.  

w założenia związane z transformacją świętokrzyskiej 

gospodarki skutkuje przyznaniem 0 pkt. w całym 

kryterium. 

6. Wnioskodawca planujący realizację 

usługi doradczej prowadzi aktywną 

działalność gospodarczą na terenie 

województwa świętokrzyskiego 

minimum od 3 miesięcy na dzień 

rozpoczęcia naboru dla MŚP tj. 

Wnioskodawca ma siedzibę lub oddział 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

albo stałe (główne) miejsce 

wykonywania aktywnej działalności 

gospodarczej (w przypadku osób 

fizycznych prowadzących indywidualną 

działalność gospodarczą) na terenie 

województwa świętokrzyskiego na dzień 

rozpoczęcia naboru MŚP.  

W tym okresie działalność MŚP nie 

może podlegać zawieszeniu. 

Ocena dokonywana na podstawie oświadczenia 

stanowiącego integralną cześć Formularza 

zgłoszeniowego i właściwego rejestru.  

- 3 miesiące – 0 pkt 

- 4-36  miesięcy – 4 pkt 

- powyżej 36 miesięcy– 8 pkt 

 

 

0/4/8  
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7. Wnioskodawca zakłada zwiększenie 

wkładu własnego. 

Ocena dokonywana na podstawie informacji 

z Formularza zgłoszeniowego w zakresie wysokości 

wkładu własnego. Za każde 5% zwiększonego wkładu 

Wnioskodawca otrzyma 2 punkty. Maksymalnie 

Wnioskodawca może otrzymać 6 punktów.  

- od 5% zwiększenia wkładu własnego – 1 pkt 

- od 10% zwiększenia wkładu własnego – 2 pkt 

- od 15% zwiększenia wkładu własnego – 3 pkt 

0/1/2/3  

SUMA WSZYSTKICH PUNKTÓW 50  

 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

OCENIAJĄCEGO 
DATA I PODPIS 

 

 

 

 

 


